
ESTADO DE SANTA CATARINAPREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  CNPJ:RUA BENJAMIN CONSTANT, 13               C.E.P.: 82.777.301/0001-9088501-900 - Lages - SC
PREGÃO ELETRÔNICOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  45/2018 - PE 167/2018167/201818/09/2018Folha:  1/2 OBJETO DA LICITAÇÃO:

Ao(s) 8 de Outubro de 2018, às 13:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES                  , reuniram-se os membros daComissão de  Licitação, desiginada pela(o)  Portaria nº  03/2018, para  julgamento  das propostas de preço das proponentes habilitadas parafornecimento e/ou execução dos  itens descritos no Processo Licitatório nº  167/2018, Licitação nº 45/2018 - PE, na modalidade de PREGÃOELETRÔNICO.Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadasas propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Registro de Preços para Aquisição de Materiais para Conservação, Manutenção, Melhoria, Recuperação da Sinalização de Meios-Fiosem diversas Ruas e Avenidas do Município, e para atendimento das necessidades da Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente.
 ATA  DE  REUNIÃO  DE  JULGAMENTO  DE  PROPOSTAS  Nr.  

Parecer da Comissão: Aos 08 (oito) dias do mês de outubro de 2018, às 13:30 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio, paraconduzir os trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 45/2018, que tem por objeto a Registro de Preços paraAquisição de Materiais para Conservação, Manutenção, Melhoria, Recuperação da Sinalização de Meios-Fios emdiversas Ruas e Avenidas do Município, e para atendimento das necessidades da Secretaria de Serviços Públicos eMeio Ambiente, realizado através do Portal de Compras Caixa, no endereço eletrônico www.licitacoescaixa.gov.br. Deacordo com os registros capturados, credenciaram-se para participar do presente Processo Licitatório, as empresas:MATHEUS VIEIRA ZAGO EPP, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA ME, WILIANSCHMOELLER-ME e PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP. Apresentaram propostas asEmpresas: MATHEUS ZAGO, SOMA e PR. Pela análise, certificou-se que todas atendem as exigências editalícias,sendo-as classificadas. No horário estipulado, iniciou-se a fase de lances. Encerrada a etapa competitiva no sistemaeletrônico, com acréscimo do período randômico, em que o término da sessão foi aleatoriamente determinado pelo próprio sistema. Após concluída esta etapa, revelou-se a classificação dos menores preços unitários:   "Item 01 -  MATHEUS ZAGO - R$ 5,30  "Item 02 - MATHEUS ZAGO - R$ 26,73  "Item 03 - MATHEUS ZAGO - R$ 0,73 "Item 04 - MATHEUS ZAGO - R$ 4,99  As etapas de lances encontram-se nos Relatórios do Sistema, os quaispassam a fazer parte da presente ata. Dando continuidade aos trabalhos, a Pregoeira, às 16:30 horas, concedeuprazo de 01 (uma) hora à Participante com menor preço, para envio da documentação de habilitação e da propostareadequada. Às 18:00 horas a sessão foi suspensa em face do horário de expediente do Município, sendo reaberta às08:00 horas do dia 09/10. Recebidos os documentos e a proposta, submetidos à análise, certificou-se que a empresaapresentou os documentos em plena vigência, sem restrição, atendendo todas as exigências editalícias, sendo-aconsiderada habilitada. Às 09:30 horas, foi concedido o prazo para manifestação da intenção de recursos, sendo quenão houve manifestação nesse sentido, conforme informado pelo sistema eletrônico. Registra-se ainda que, conformedisposto no subitem 22.5 do Edital, a Empresa fica desde já intimada a encaminhar os documentos originais ou cópiasautenticadas e a proposta comercial readequada, em até 03 (três) dias, para o Setor de Licitações, à Rua BenjaminConstant nº 13 - Centro - Lages/SC, CEP 88501-900 a/c da Pregoeira, ficando a adjudicação condicionada a recepçãodos documentos e da proposta. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presenteata, que vai devidamente assinada.ItemParticipante: Especificação15983 - MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total1 Cal Hidratada P/Pintura.Apresentação: Saca c/ 08Kg.Características: Hidróxido de Cálcio e magnésio, parapintura tanto  exterior quanto interior. Hidratada porprocesso químico e isenta de areia e resíduos. Pura,micropulverizada, com agente fixador P4 Aderente esecante. Embalagem intacta, livre de sujidades, rasgos,perfurações ou umidade. Em conformidade com a ABNT.Validade de 12 meses.
SC 5.000,00  CAL CEM 0,0000 5,30    26.500,00   

2 Cimento CP-II F 32.Apresentação: Saca com 50 kg. Características: Para todotipo de obra. Saca em embalagem de papel intacta, livre desujidades, rasgos, perfurações ou umidade. Emconformidade com a ABNT. Validade de 60 dias. SC 350,00  SUPREMO 0,0000 26,73    9.355,50   3 Fixador para pintura a base de Cal e tintas em pó.Apresentação: Sachê com 150 ml. Características: Produtode referência: Globo-Fix. Fixador incolor, para diluição. UN 10.000,00  GET PAINT 0,0000 0,73    7.300,00   
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PREGÃO ELETRÔNICOProcesso Administrativo:Processo de Licitação:Data do Processo:Nr.:  45/2018 - PE 167/2018167/201818/09/2018Folha:  2/2ItemParticipante: Especificação15983 - MATHEUS VIEIRA ZAGO - EPP Un.Med. Qtde Cotada Marca Desconto Preço Unitário Preço Total4 Broxa retangular jumbo para pintura. Apresentação:Unidade de no mínimo 18 cm de comprimento com cerdasde 85 mm e cabo ergônomico. Características: Cerdasextra longas. Modelo de Referência: Atlas 725/3. Comgarantia de no mínimo 12 meses. INDICAÇÃO DE USO:Desenvolvida para pinturas rústicas e limpezas em geral.Ideal para aplicação de cal e tinta em pó em muros, cercas,meios-fios e paredes com extremo conforto e durabilidade.

UN 400,00  ROMA 0,0000 4,99    1.996,00   
Total do Participante --------> 45.151,50   _________________________Total Geral ----------------------> 45.151,50   

 COMISSÃO:Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento,  da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.VANESSA DE OLIVEIRA FREITASGISELE FURTADO DORNELLES Lages,  8  de  Outubro  de  2018 - ........................................ - Pregoeiro(a) - ........................................ - 1ª SUPLENTE


